
 

 

 ساخت ویال باغ

با داشتن هر دو فضای تجمع داخلی و خارجی در مقیاس بزرگ )Build a garden villa (ویال باغ ساخت 
، یک مکان ایده آل برای جشن های خصوصی منحصر به فرد ، عروسی های استثنایی و برنامه های 

 .است  شاد و بیاد ماندنی

 

که به شما امکان می دهد باغ رویاهای خود را   مدرن طراحی ویال یک سبک ساخت ویال باغ
 .بگذارید زندگی خانگی ریشه در یک محیط بی نظیر و بارور در باغ ویال ریشه و شکوفا شود  بسازید

 

خارجی ایده آل به گونه ای  محوطه سازی مالک است ،ایجاد خانه سالم برای  ساخت ویال باغ ایده
طراحی شده است که بوته های سبز ،و گلها به دلخواه صاحبان آن کاشته شود. تصور کنید که می توانید 

اغت تفریحی لذت ببرید ، مشرف به درختان میز و صندلی را در بالکن قرار دهید و از یک اوقات فر
 .روی پنجره ها ، پیاده روی در مسیرهای سنگی و گل های فراوان باشید

 طراحی و ساخت ویال باغ

و عروسی ها مناسب است.   برای تعطیالت ، اجتماعات خانوادگی ، رویدادها طراحی و ساخت باغ ویال
این ایده آل برای همه چیزهایی که می توانید تصور کنید زیرا تمام موارد ضروری را که ممکن است 

  .الزم داشته باشید فراهم می کند

https://www.pinterest.com/a5bd2270b56f558/villa-garden-design/
http://arsesgrp.ir/build-a-garden-villa/
https://arsesgrp.ir/
https://arsesgrp.com/what-is-landscaping-building/
https://arsesgrp.com/what-is-landscaping-building/
tel://+989127927904/


 

 

  

 

استفاده می شود ، مواد محلی  طراحی و ساخت ویال باغ ، مصالحی که در (A نوع) همراه با ویال ساحلی
 برای کاهش هزینه حمل و نقل و

آنقدر   باغهزینه ساخت ویال  است ، بنابراین  ساده طراحی ویال .صرفه جویی در بودجه نامان ویال است
زیاد نیست. این خانه با ساختار محافظت شده از طوفان در حال ساخت است اما هنوز تهویه طبیعی آن 

 .باقی مانده است

 نقشه ساخت ویال باغ

این طرح به ابتدایی ترین تئوری فضا نزدیک می شود: ایجاد  : نقشه ساخت ویال باغ برای مثال یک 
فضای مجزا: یکی برای استخر کامالً آرام و آرامش بخش ، نمای چشم  2تقسیم آن ویالها در  .حفره ها

اتاق های خواب برای حفظ حریم  انداز ویال. یکی برای کاربردی تر ، چند منظوره با تراس و مناظر.
یو در کآشپزخانه و اتاق نشیمن باز به زمین می چسبد ، با باربی خصوصی بیشتر در دریا قرار دارند.

 .شنا به چشم انداز متصل می شود استخر فضای باز و

 ساخت ویال باغ کوچک

یک انتخاب ایده آل برای خانواده ها یا دوستانی است که می خواهند زندگی  ساخت ویال باغ کوچک
 .خوبی را تجربه کنند

https://arsesgrp.com/build-pool/


 

 

 

باغ در یک منظره بسیار زیبا به اطراف ویال می رود ، بنابراین می توانید در طول روز یا شب از یک  
تراس پیدا خواهید کرد. در طبقه اول یک اتاق ناهار  2پیاده روی کم لذت ببرید! در قسمت جلوی ویال ، 

مان نمای برجسته ناهار یا شام خود را میل کنید. در طبقه باال یک قرار دارد که می توانید با ه  خوری
تراس کوچکتر وجود دارد ، یعنی بین اتاق خواب ها ، و آن مکان ایده آل برای صبحانه شما است و 

 !برای استراحت قبل یا بعد از خواب

 مراحل ساخت ویال باغ

نید انجام دهید. گل های معطر را بکارید و یکی از کارآمدترین کارهایی است که می توا ساخت ویال باغ
اما اگر در باغبانی تازه کار هستید ، می دانید از   یا یک باغ سبزیجات )یا هر دو!( را راه اندازی کنید

 .کجا باید شروع کنید دشوار است



 

 

 

با این وجود ، الزم نیست پیچیده باشد. وقتی پروژه خود را به مراحل قابل کنترل تقسیم می کنید ، می 
توانید با سرعت خود در باغبانی سهولت داشته باشید. و به زودی پاداش تالش های خود را با مناظر زیبا 

بتدا شروع کنید ، اما اگر و شکوفه های رنگارنگ خواهید دید. این مراحل به شما کمک می کند تا از ا
 .نکته خاصی در ذهن دارید می توانید از یک نقشه باغ برای هدایت طراحی خود استفاده کنید

 ساخت ویال باغ ارزان

 .خود را دارید یا خیر ساخت ویال باغ این اولین سؤالی است که می خواهید از خودتان بپرسید که آیا ایده
همواره عدم قطعیت های بسیاری را ایجاد می کند و مهمترین آن نسبت به بودجه کل شما  ساخت ویال

برای دستیابی به آن است. دستیابی به بودجه خود آسان تر است اگر از ابتدا آن را کنترل کنید ، زیرا 
 .ا درگیر هستندساخت ویال فرایندی پیچیده است که در آن بسیاری از متغیره

هر ایده ای که در طراحی مفهوم ، ساختارها ، تاسیسات نشان داده شده باشد باید در صورتحساب مقادیر 
بسیار متغیر و قابل انطباق با زمان است ، اما ما ایده های اساسی را  ساخت یک ویال درج شود. بودجه

 مار باید تا حد امکان روشن باشد. برایتوضیح خواهیم داد که در هنگام عقد قرارداد با خدمات یک مع

https://arsesgrp.ir/build-a-villa/
https://arsesgrp.ir/build-a-villa/


 

 

سال  01با بیش از  گروه معماری آرسس با معمار مناسب را پیدا کنید پیشنهاد ما ساخت ویال ارزان
 سابقه کار آماده خدمات رسانی به شما کارفرمایان محترم می باشد

 ال باغهزینه ساخت وی

 ساخت ویال باغ عوامل مؤثر بر قیمت هر متر مربع

وقتی در مورد قیمت ساخت ویال صحبت می کنیم ، کارشناسان به قیمت هر متر مربع ساخت و طراحی 
ویال، بدون مالیات یا مجوز اشاره می کنند که باید به بودجه نهایی اضافه شود. بودجه تقسیم شده به فصل 

ای ساختمان ضروری است تقسیم می شود. این بودجه ساخت و ساز دارای های کاری که برای کاره
کلیه قیمت های واحد الزم برای انجام هر عنصر از واحدهای کاری است که در پروژه مفصلی که توسط 

 .معمار انجام شده است ، ظاهر می شود

این بودجه بستگی به عواملی دارد که در ساخت و ساز دخالت می کنند ، برخی به اندازه ویژگی های 
توپوگرافی و ویژگی های زمین ، مساحت خانه ، کیفیت مواد ، مساحت شهرنشینی ، موارد نهایی که شما 

  .انتخاب می کنید ، پیچیدگی آن اهمیت دارد

 برای اینکه اطالعات کامل تری در مورد هزینه ساخت ویال باغ به دست اورید

 با گروه معماری آرسس تماس بگیرید

 مفتخریم شما را در راهبرد پروژه های دل خواهتان یاری کنیم

02644328160 

09127927904 

09300145131 

  

  

  

 

https://arsesgrp.ir/build-a-cheap-villa/
tel://+982644328160/
tel://+989127927904/
tel://+989300145131/

